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एधी, या वर्षी तू वर्ााचा मॉननटर 
आहेस.  

ससिंध प्ािंताच्या पूवेला भारतात र्ुजरात राज्य आहे. तेथील काठठयावाड जजल्ह्यात बिंतवा नावाच े
शहर आहे. अब्दलु सत्तार एधीिंच ेवडील, अब्दलु शकूर एधी आणि आई हव्वा बाई याच शहरात 
राहात होते. अब्दलु शकूर हे मेमन या व्यापारी समाजाच ेहोते. कुटुिंबातील इतरािंसारखेच, अब्दलु 
शकूरदेखील साधेसरळ आयुष्य जर्त आणि पैशािंची बचत करत.  

 

अब्दलु सत्तार एधी यािंचा जन्म 28 फेब्रुवारी 1928 रोजी झाला. 
काही वर्षाांनी, त्याची बहीि झुबैदा आणि भाऊ अझीझ यािंचा 
जन्म झाला. ही भाविंडसेुद्धा आपल्ह्या आईवडडलािंसारखेच साधे 
जीवन जर्त असत. ते जसमनीवर कापसाची र्ादी टाकून 
झोपत असत. रोज सकाळी अब्दलु सत्तार कपाटाच्या वर 
ठेवलेली भािंडी खाली काढून ठेवत असे. रात्री जेवि उरकल्ह्यावर 
आईने भािंडी घासून स्वच्छ केली की तो पुन्हा ती भािंडी 
कपाटाच्या वर ठेवत असे. त्यातील एक भािंड ेते कधीच वापरत 
नसत. अब्दलु सत्तार आपले पैसे त्यात साठवत असे. 
लहानपिीच तो काटकसर करायला सशकला होता.  



एधीच्या वडडलािंना कामाननसमत्त अनेकदा दौऱ्यावर जावे लार्त असे. दरवेळी दौऱ्यावरून 
परतल्ह्यावर ते एधीच्या डोक्याच ेमुिंडि करत असत. त्यामुळे एधीला चपाती असे नाव पडले. 
कदाचचत, त्याच ेटक्कल पाहून लोकािंना चपाती आठवत असेल.  

एधी खट्याळ होता. समत्रािंसोबत तो शजेाऱ्यािंच्या खोड्या काढत असे. वेर्वेर्ळ्या प्ाणयािंच ेआवाज 
काढून तो त्यािंना घाबरवत असे. कधीकधी तो इतर मुलािंसोबत त्यािंना सका शीतील कसरती करून 
दाखवत असे.  

खाली ये, चपात्या. पडलास  
तर हाडिं मोडतील तुझी.  

माझी हाडिं काही 
कोंबडीची हाडिं नाहीत.  



माझ्या वर्ाात एक मुलर्ा आहे. त्याची 
आई आजारी असल्ह्यामुळे तो डबा  
आित नाही. मी माझा अधाा पेरू  

आणि चिे ववकत घेऊन ठदले त्याला.  

एधीच्या आईने त्याला र्रजू लोकािंना मदत करणयाची सशकवि 
ठदली होती. दररोज शाळेत जाताना ती एधीच्या हातावर दोन 
पैसे ठेवत असे.  

एक पैसा स्वत:साठी 
ठेव. दसुरा पैसा र्रजू 

मािसाला दे.  

एधी शाळेतून 
परतल्ह्यावर... 

अम्मी, कुठे 
आहेस तू?  

चपाती बनवतेय. ये 
खायला.  

मी आज पेरू ववकत 
घेतला. घे तुला.  

एका पैशातून अधााच पेरू 
समळाला? दसुऱ्या पैशाचिं 

काय केलिंस त?ू  

छान केलिंस बाळा.  



मर् ती मुले त्या मािसाला सोडून एधीला 
मारू लार्ली.  

वाचवा! 
साप!  साप! साप! 

एकदा काही खोडकर मुले एका मानससक आजारी मािसाला त्रास देत 
होती. हे दृश्य एधी झाडामार्ून बघत होता.   

त्याला त्रास देऊ नका. त्याने 
तुमचिं काय बबघडवलिंय?  

तू कोि आहेस? काय 
समजतोस स्वत:ला?  

त्याचा पालक?  



खाऊन झाल्ह्यावर त्या मािसाने एधीसाठी 
प्ाथाना केली: तुझ्यावर देवाची कृपा राहो 
आणि तुझिं नाव दरूदरूपयांत दमुदमुत राहो. 
या घटनेनिंतर, र्रीब आणि द:ुखी 
लोकािंबद्दल एधीला अचधक सहानुभूती वाटू 
लार्ली.  

हे खास म्हैसूरमधनू मार्वलिंय. एका र्जाला 
ककमान 10 रुपये पडतील. 

हे रेशमी कापडातलिं एक 
र्ज कसिं देिार?  

सर्ळी मुले दकुानातील केर-कचरा 
काढत. ते कपड्यािंच ेर्ठे्ठ घेऊन 
घरोघरी ववकायला जात. कारि 
बुरखा परिंपरेमुळे जिया घरातून 
बाहेर पडत नसत.  

चौथी उत्तीिा झाल्ह्यावर एधीने शाळा सोडली. 
वयाच्या 11 व्या वर्षी तो एका कपड्यािंच्या 
दकुानात काम करू लार्ला. नतथे आिखी चार 
मुले काम करत होती. एधीला माससक पाच 
रुपये वेतन समळत अस.े त्यातील चार रुपये 
आईला देऊन तो एक रुपया साठवत अस.े  

जखमी एधीने कशीबशी सुटका करुन 
घेतली आणि तो घरी पोहोचला.   

त्या र्रीबाला 
मुलािंपासून वाचवलिंस 
तू. त्याच्यासाठी काही 
खायला घेऊन जा.  



बापरे! ककती दरु्ांधी 
सुटलीय घामाची!  

दकुानाचा मालक एधीच्या कामाचा आणि प्ामाणिकपिाचा आदर करत असे. यामुळे 
इतर मुले एधीचा मत्सर करू लार्ली. एकदा त्यािंनी मालकाकड ेतक्रार केली, “एधी 
कपड ेचोरतो आणि....... 

तो चर्ऱ्हाईकािंकडून जास्त 
पैसे घेतो आणि वरच ेपैसे 
स्वत:कड ेठेवतो.  

मी त्याला पैसे रुमालात 
बािंधताना पाठहलिंय.  

तुम्ही सर्ळे खोटिं बोलताय. 
अब्दलु सत्तार खपू प्ामाणिक 
आहे. तो असिं करिार नाही.  

काही काळानिंतर, एधीने ही नोकरी सोडली आणि आईच्या इच्छेनुसार तो पुन्हा शाळेत जाऊ लार्ला. 
त्याला अभ्यासात चािंर्ली र्ती होती. तो शाळेत इिंजललशही सशकला आणि चािंर्ल्ह्या र्ुिािंनी उत्तीिा 
झाला. एकदा तो समत्रािंसोबत ससनेमा बघायला रे्ला –  त्याचा आयुष्यातील हा पठहलाच ससनेमा.  

घडी-घडी 
मेरा ठदल धडके.... 



चपात्या, तुला खाणयासशवाय 
काही सुचतच नाही. मला या 
रमिीय वातावरिात छान 
बासरी वाजवावीशी वाटतेय. 
बािंसुरी बजाना चाहता हूूँ. 

निंतर बरेच ठदवस, एधीच ेसमत्र त्या ससनेमाच ेसिंवाद म्हिून दाखवत.  

ककती रमिीय! माझ्या 
ह्रदयाला र्ाविंसिं वाटतिं.... घडी-घडी, 

मेरा ठदल धडके.... 

   ....वड ेखाऊ! 

 मला भूक लार्लीय. 
मी चाललो घरी.  



राजे-महाराजे स्वत:साठी सुिंदर  

स्मारकिं  बािंधतात. पि त ेर्रीबािंसाठी 
काय करतात?  

शाळेच्या अभ्यासाने एधीचे मन उबून रे्ले. मर् 
वयाच्या 13 व्या वर्षी त्याने शाळा सोडली. मोठे 
झाल्ह्यावर काय व्हायच,े असा ववचार त्याच्या मनात 
येत असे. स्नान करताना असे ववचार करायला 
त्याच्याकड ेबराच वेळ असे.  

एधीने शाळा सोडली. पि त्याला पुस्तके वाचायच े
वेड लार्ले. त्याने माक्सा, लेननन आणि हजरत 
अबू झर घफ्फारी यािंच्या ववचारािंबद्दल वाचले. 
त्याने इस्लामी इनतहासातील करबला आणि इतर 
घटनािंबद्दल वाचले. त्यान ेथोड ेरसशयन साठहत्यही 
वाचले. हे सर्ळिं त्याने ग्रिंथालयात आणि र्ुजराती 
माससकािंमध्ये वाचले. तो प्वासविानेही आवडीने 
वाचत असे. वयाच्या 14 व्या वर्षी, त्याचा 
बराचसा वेळ ववचार करणयात जात असे. त्याच्या 
घराबाहेरच्या बाकड्यावर ककिं वा बाथरुममध्ये 
बसल्ह्यावर त्याच्या मनात अनेक ववचार येत....   

मी रस्त्यावर माचीस ववकेन आणि पुरेसे पैसे 
जमल्ह्यावर मी किं पनीच ेशअेर ववकत घेईन. 
माझी अधी कमाई मी र्रीबािंवर खचा करेन. मी 
र्रीबािंसाठी आणि अपिंर्ािंसाठी हॉस्पीटल आणि 
घरे उभारेन.  

मी या जर्ात का आलो? 
माझ्या अजस्तत्वाचा उद्दशे 

काय?  

आज आपि आनिंदाने हसतो-
णखदळतोय. उद्या आपि 

कबरीत अस.ू 

जर्ात एवढिं द:ुख का आहे? 
माझ्या शहरातले ककत्येक लोक 
पुरात बुडाले, अपघातात मेले.  



एधीच ेकुटुिंबीय इतर बऱ्याच लोकािंसमवेत पाककस्तानात आले.  

मुलिं माझी चषे्टा करतात. पि मी 
का त्यािंची पवाा करू?  

ते पैशाच्या मारे् धावतील तेव्हा मी 
माझ्या दोन पायािंनी सारिं जर् 

पालथिं घालीन.  

मी जर्ाच्या कानाकोपऱ्यात 
जाईन. पैसे नसले म्हिून काय 

झालिं? मी चालत जाईन. 
 

कायदे आझम मोहम्मद अली 
जजना एकदा बिंतवाला आले. 
त्यािंनी तेथील मेमन समाजाला 
आवाहन केले: “पाककस्तानला 
या. नतथे आपले व्यवसाय सुरू 
करा. तमची उन्नती होईल 
आणि पाककस्तानचीही उन्नती 
होईल.” 

पाककस्तान  
णझिंदाबाद!  

पाककस्तान  
णझिंदाबाद!  



एधीच्या कुटुिंबाने जोडडया बाजारनजजक छुब्बा र्ल्ह्लीत एक खोली भाड्यान ेघेतली. तेथील 
पररसरात मेमन समाजाच ेअनेक व्यवसाय होत.े एधीच ेवडील म्हित की तमु्हाला व्यापार 
सशकायचा असेल तर अर्दी तळापासून सुरुवात करायला हवी. एधी घाऊक बाजारातून 
पेन्सील, काडपेेट्या आणि लहान टॉवेल आिून रस्त्याकडलेा ववकत बस.े.  

पेजन्सली महार् 
आहेत. मी माझ्या 
मुलािंना सािंर्तो, 
“काय करिार तुम्ही 
पेन्सीलने? तुमचिं 
बोट शाईत बुडवा 
आणि सलहा.” पि 
मुलिं म्हितात, 
“तुम्ही आम्हाला 
पेन्सील ठदली नाहीत 
तर टीचर आम्हाला 
कोंबडा करायला 
लावतील.” 

एवढ्याशा टॉवेलच ेचार आिे! 
दोन आणयात दे.  

दरम्यान, एधीच्या आईची तब्येत खालावली. एधी बराच वेळ घरी राहू लार्ला. आईला 
घरकामात मदत करू लार्ला आणि त्याच्या धाकट्या भावाचीही काळजी घेऊ लार्ला. 

पेन्सील वर्ैरे ववकून आलेले पैसे एधी साठवत असे. तो ते अजजबात खचा करत नसे. कारि 
त्याला एक दवाखाना सुरू करायचा होता.  



तुम्ही हे कल्ह्यािकारी 
काया जाहीरात म्हिून 

करताय.  

अम्मी, मी तुला वचन देतो. आयुष्यभर 
र्रीबािंची मदत करीन.  

1948 साली एधी ठदवसा एका कपड्याच्या दकुानात काम करू लार्ला. सिंध्याकाळी बाजार बिंद 
झाल्ह्यावर, तो लोककल्ह्यािकारी बिंतवा मेमन दवाखान्यात काम करू लार्ला. पि नतथे फक्त मेमन 
समाजालाच मोफत और्षधे समळत असे. एधी हा ननयम मोडत असे. तो र्रीब आणि र्रजू लोकािंत 
फरक करत नसे. त्यामुळे तो मेमन समाजाच ेनसलेल्ह्या लोकािंनाही और्षधे मोफत वाटत असे. 
एकदा सिंस्थेच्या मिंडळाच्या सभेत एधीने या भेदभावावर बोट ठेवले. त्याने मिंडळाच्या वयस्कर 
सदस्यािंवर ठटका केली आणि म्हिाला....   

बिंतवा मेमन 
दवाखाना 

तुम्ही त्यािंना तुमच्या ऋिात ठेवता. 
त्यािंना त्यािंचिं स्वत:चिं हक्काचिं घर समळाविं, 

याचा ववचार करता का तुम्ही ?  

तुम्ही अनाथ आणि ववधवा यािंचिं भलिं 
करत असल्ह्याचा देखावा करता. 

खरिंतर, तुम्ही त्यािंचा अनादर करताय.  



प्ामाणिक लोक कुिाच्या 
उपकाराखाली दबत नाहीत. 
त्यािंनी आपल्ह्या व्यवसायात 
कुिी जोडीदार घेऊ नये.  

पररिामी.... चालता हो 
इथनू!  

पुन्हा आपलिं तोंड दाखवू नकोस कधी. 
बिंतवा समाजाने तुझ्याशी सर्ळे सिंबिंध 

तोडून टाकलेयत.  

एधीच्या वडडलािंनी त्याला 
आिखी एक सल्ह्ला ठदला.  

मुला, हे लोक चलाख आणि वजनदार असतात. आता सिंपूिा 
बिंतवा समाज तुला त्रास देईल. पि तू त्याची चचिंता करू 

नकोस. त्याकड ेदलुाक्ष करणयातच तुझ ेभले आहे.  

एधी, वडडलािंचा सल्ह्ला 
कधीही ववसरला नाही.  



एधी र्रीबािंना मदत करणयास नकार देत नसे. त्याला प्वासाची आवडही होती. त्याने त्या वदृ्ध 
नोकराला त्याच्या घरी पोहोचवलिं. काही ठदवसािंनी त्याच ेनतथे ननधन झाले. मर् एधी बािंललादेशला 
(तेव्हाच ेपूवा पाककस्तान) रे्ला. नतथे त्याचा सावत्र भाऊ राहात होता. हा एधीचा पाककस्तानबाहेर 
पठहलाच दौरा होता. यामुळे त्याची प्वास करणयाची इच्छा आिखी तीव्र झाली.  

1956 साली एधीने एका वपशवीत काही कपड,े एक घोंर्डी, थोडिं अन्न, थोड ेपैसे आणि पासपोटा 
घेतले. मर् एका बसमध्ये बसून तो पाश्चात्य देशािंचा दौरा करणयास ननघाला. ईराि, तुका स्थान, 
ग्रीस, बल्ह्रे्ररया आणि युर्ोस्लाजव्हया या देशािंतून प्वास करत त्याने अनेक युरोपीय देशािंचा दौरा 
केला. लोक त्याला र्रीब समजून नािी दान करत. हे पैसे एधीने साठवले. कारि त्याला 
पाककस्तानमध्ये एक दवाखाना सुरू करायचा होता.  

युरोपातील लोक चपळ, कायाक्षम आहेत, ते वेळेची ककिं मत करतात, वेळ वाया घालवत नाहीत, हे 
एधीने अनुभवले. कदाचचत दोन महायुद्धािंमुळे त्यािंना आयुष्याची क्षिभिंर्ुरता जािवली होते.  

इिंललिंडमध्ये एधीने कल्ह्यािकारी राज्य कसे चालते, ते पाठहले. ही व्यवस्था पाककस्तानमध्ये लार्ू 
करता येईल का? त्याला जािवले की प्त्येक धमााचा एकच उद्दशे असतो – मानवाचिं कल्ह्याि. 
इस्लाममध्ये याला हकूकुल ईबाद म्हितात. आता एधीच ेएकच ध्येय बनले, पाककस्तानमधील 
र्रीब, असहाय लोकािंच ेजीवन सुधारिे.  

1950 साली एका कुटुिंबाने 
एधीकड ेववचचत्र मार्िी केली.  

आमचा वदृ्ध नोकर मरिाच्या दारात आहे. 
त्याला बबहारमध्ये त्याच्या कुटुिंबात जायचिं आहे.  
तुम्ही त्याला पोहोचवलिंत तर उपकार होतील. ही 

ववमानाची दोन नतककटिं.  



चालती हो! मला 
आळशी, अप्ामाणिक 
लोक नकोयत इथे.  

साठवलेल्ह्या पैशातून एधीने कराचीत एक छोटासा र्ाळा खरेदी केला. नतथे दवाखाना उघडून तो 
और्षधे स्वस्त दरात ववकू लार्ला. दवाखान्याच्या वर त्याने एक प्सुतीर्हृ सुरू केले, तसेच 
नससांर् टे्रननिंर् कोसाही सुरू केला.  

मुलीिंसाठी तीन मठहन्यािंचा  
नससांर् कोसा. फी रू.150 फक्त. 
नसा म्हिून समळिाऱ्या  
वेतनामुळे तुम्ही आपल्ह्या  
पायावर उभे राहू शकता.  

नससांर्च्या टे्रननिंर्ला आलेल्ह्या मुलीिंना लक्षात आले की 
एधी यािंना काही र्ोष्टीिंचा खूप नतटकारा आहे.  



त्यावेळी सिंपूिा ससिंध प्ािंतात फक्त पाच रुलिवाठहका होत्या. जेव्हा एधीच्या आईला 
हॉस्पीटलमध्ये घेऊन जायची वेळ आली, तेव्हा रुलिवाठहका उपलब्ध झाली नाही. नतला 
ररक्शातून हॉस्पीटलला घेऊन जावे लार्ले.  

एधीची आई आजारी पडली. ती खूप अशक्त आणि असहाय 
झाली. एधी स्वत: नतची काळजी घेत असे.   

ददैुवाने, मी कुटुिंबावर ओझिं 
बनून राठहलेय.  

तू ओझिं नाहीस, अम्मी. मी 
लहान असताना तूच मला 
भरवायचीस ना? आता 

माझी पाळी आहे. आता मी 
तुझी आई आहे, असिं 

समज.  

आजारी, बेघर, वदृ्ध लोक आणि मुले दवाखान्यासमोर येऊन बसू लार्ली. त्यािंना बघून 
एधीला आपल्ह्या असहाय आईची आठवि होत असे. हळूहळू त्याने त्यािंची जबाबदारी 
उचलली आणि त्यािंची राहाणयाची सोय दवाखान्याच्या वर केली.  
 

  एधी दवाखाना 



एधीने या र्ाडीच ेनाव ठेवले र्रीबािंची र्ाडी. 
ही र्ाडी सिंपूिा ससिंध प्ािंतात कफरू लार्ली. ही 
र्ाडी आजाऱ्यािंना हॉस्पीटलमध्ये ककिं वा मतृ 
व्यडक्तिं ना कबरस्थानात नऊे लार्ली.  

एकदा एधीचा कट्टर शत्र ूअसलेल्ह्या मेमन सेठची मुलर्ी घराच्या छतावरून खाली पडली. 
रुलिवाठहका नसल्ह्यामुळे त्याने एधीला आपली र्ाडी घेऊन येणयाची ववनिंती केली. एधीच ेसमत्र 
“जाऊ नको” म्हित असतानाही एधीने त्या लहान मुलीला र्रीबािंच्या र्ाडीतून हॉस्पीटलमध्ये नेले.  

कुिी सिंकटात असेल तेव्हा तो 
समत्र आहे की शत्र ूआहे, हे 
बघत नाही आपि. आपि 
फक्त त्याला मदत करतो.  

एक मेमन व्यापारी अनेक 
ठदवसािंपासून एधीच ेकाम 
पाहात होता. त्याने एधीच्या 
दवाखान्याला 20,000 रुपये 
देिर्ी ठदली. लरे्च एधीने 
त्यातील 7,000 रुपये खचा 
करून एक जुनी र्ाडी ववकत 
घेतली.  

र्रीबािंची 
र्ाडी 



या एकुलत्या एका र्ाडीमुळे एधी रुलिवाठहका सेवा सुरू झाली. हळूहळू ही सेवा पाककस्तानमध्ये 
सवादरू पसरली आणि देशातील सवाात मोठी रुलिवाठहका सेवा बनली. एधीची रुलिवाठहका 
कोित्याही दघुाटनेच्या ठठकािी सवाात आधी पोहोचत असे.  

एधी र्रीब आणि अपिंर्ािंसाठी आधारर्हृ चालवणयात खपू व्यस्त असे. सोबतच तो प्सुतीर्हृ आणि 
दवाखानाही चालवत असे. तो खपू कमी वेळ झोपत असे. एकदा तो थकून-भार्ून झोपी रे्ला असता 
एक अनोळखी हाक ऐकून त्याला जार् आली....    

ही घ्या तुमची 
चावी. दारालाच 
लटकत होती. 
लवकर चला. 

दार उघडा!  
दार उघडा! 
एका बाईला 
प्सुतीर्हृात 
जायचिंय.  

हा चिंद्रप्काशाचा खेळ 
तर नाही! चावी 

कुठाय? 

हे स्वप्न तर नाही? 
ही चमकत्या 

डोळ्यािंची मुलर्ी 
कोि आहे?  



असलकड ेएधीला झालिंय काय?  
तो हसतोय काय, बोलतोय काय!  

सर्ळ्या शिंका-कुशिंकाना दलुाक्षनू 
बबजल्ह्कसने एधीशी ललन केले आणि ती 
दवाखान्याच्या वर राहायला आली.  

ककिं वा तुला सभकाऱ्याच्या  
केसातल्ह्या उवा काढायला सािंरे्ल. 

जेव्हा आम्ही नवऱ्यासोबत 
वपकननकला जाऊ तेव्हा एधी तुला 

कबरस्तानात घेऊन जाईल. 
तू त्याच्या 

परवानर्ीसशवाय 
श्वाससुद्धा घेऊ शकिार 

नाहीस.  

एधीने बबजल्ह्कसच्या आईला ननरोप पाठवला की तो बबजल्ह्कसशी ललन करू इजच्छतो. 
बबजल्ह्कसशी बोलून आईन ेएधीचा प्स्ताव स्वीकारला. पि बबजल्ह्कसच्या मैत्रीिी आणि काही 
इतरािंनी नतला हे ललन करणयापासून परावतृ्त करणयाचा प्यत्न केला.  

मर् त्या मुलीने, बबजल्ह्कसने, नससांर् कोसामध्ये प्वेश घेतला. एधीला ती 
येताना-जाताना ठदसत असे. ती नेहमी प्सन्न आणि आनिंदी ठदसत असे. 
सशवाय आपल्ह्या कामात ती चोख होती. एधीला रार् लवकर येत असे. त्यामुळे 
त्याच्यासोबत काम करिारे त्याला बबचकून असत.  फक्त बबजल्ह्कस एधीसमोर 
शािंत राहून हसू शकत असे. नतची उपजस्थती एधीलाही आवडत असे.  

एधी खऱ्या 
अथााने जर्ू 
लार्लाय 
आता.  



ज्या मुलािंना कुिी दत्तक घेत नसत त्यािंच ेसिंर्ोपन आणि सशक्षि एधी कें द्रातच होत असे.  
एधी फाऊिं डशेन अनेक क्षते्रािंमध्ये समाजकाया करते. ही सिंस्था र्रीब, अनाथ मुलािंसाठी अनाथालय 
चालवते, ननराधार मुलीिंना आसरा देते, वदृ्धािंना सािंभाळते आणि र्रीबािंना मोफत भोजन देते. 
तसेच सिंस्था एधी र्ाव या सिंकल्ह्पनेअिंतर्ात नशचे्या आहारी रे्लेल्ह्या लोकािंचहेी पुनवासन करते.  

ललनानिंतर बबजल्ह्कसने स्वत:ला आपल्ह्या पतीच्या कामात झोकून ठदले. नतने साऱ्या अनाथ मुलािंची 
जबाबदारी आपल्ह्या अिंर्ावर घेतली, मर् ती मुले बेघर असोत वा अपिंर्. अनेक मुलािंना त्यािंच े
आईवडडल कचऱ्याच्या ठढर्ाऱ्यात ककिं वा नाल्ह्यात फेकत असत. कदाचचत त्यािंची आचथाक पररजस्थती 
त्या मुलािंना सािंभाळणयाइतपत चािंर्ली नसे. यासाठी देशभरातील एधी कें द्रािंच्या बाहेर पाळिे 
ठेवणयात आले. आईवडीलािंना नको असेलेले मूल त ेया पाळणयात ठेवून जाऊ लार्ले.  

ककती र्ोंडस आहे 
बाळ!  

आमच्या ललनाला 12 वर्षा झाली आणि आम्ही आता 
आशा सोडून ठदलीय. पि आम्हाला एक मूल हविंय, 

ज्याला आम्ही आमचिं म्हिू शकू.  

आम्हाला एक मूल दत्तक 
हविंय.  



एधी फाऊिं डशेन आजारी, जखमी, वदृ्ध आणि भटक्या प्ाणयािंची काळजी घेणयासाठी 
अनेक कें दे्र चालवते.  

पाककस्तानच्या वेर्वेर्ळ्या शहरािंमध्ये अनेक एधी कें दे्र आहेत.  
एधी आणि बबजल्ह्कस नतथे जातात तेव्हा त्यािंना पाहून तेथील मुलािंना आनिंद होतो.  

मौलाना अबू  
आलेयत.  

मौलाना अबू  
आलेयत.  

मौलाना अबू  
आलेयत.  



एधी फाऊिं डशेन एक कॅन्सर हॉस्पीटलही 
चालवते. नतथे कॅन्सर रुलिािंवर उपचार 
केले जातात, तसेच कॅन्सरवर सिंशोधनही 
केले जाते.  

काही दघुाटना झाली तर एधीच ेकायाकते तात्काळ लोकािंना मदत करणयासाठी तेथे धाव घेतात. 
एधी रुलिवाठहका सेवा ही जर्ातील सवाात मोठी स्वयिंसेवी रुर्िवाठहका सेवा आहे. त्यािंच्याकड े
स्वत:ची हेसलकॉप्टर आणि ववमाने आहेत.  



अब्दलु सत्तार एधी आणि बबजल्ह्कस एधी यािंना त्यािंच्या 
समाज कायाासाठी अनेक पुरस्कार समळाले. 1986 साली 
कफलीवपन्स सरकारने त्यािंना रामन मॅर्सेसे पुरस्कार देऊन 
सन्माननत केले. 1988 साली सोजव्हएत युननयन सरकारने 
त्यािंना लेननन शािंतता पुरस्कार देऊन र्ौरवले. पाककस्तान 
सरकारने त्यािंना ननशान-ेए-इजम्तयाझ हा ककताब प्दान केला. 
यासशवाय, त्यािंना अनेक राष्ट्रीय, आिंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 
समळाले.  

एधीचा मुलािंना सिंदेश 

“आयुष्यात या चार तत्वािंचे पालन करा. 
अल्ह्लाच्या कृपेने तुम्हाला प्त्येक र्ोष्टीत 
हमखास यश समळेल: साधेपिा, 
प्ामाणिकपिा, मेहनत आणि वेळेचिं पालन.”  

“माझिं काम अल्ह्लाच्या प्त्येक जीवासाठी आहे, 
मानवासाठी आहे तसिंच प्ाणयािंसाठीही आहे. मी सवा 
लोकािंना समान मानतो, मर् तो मुस्लीम असो ककिं वा 
बबर्र मुस्लीम असो, धननक असो ककिं वा र्रीब असो, 
पाककस्तानी असो ककिं वा बबर्र पाककस्तानी असो, त्यािंना 
र्रज असते तेव्हा मी त्यािंना मदत करतो.  

रामन मॅर्सेसे पदक 



              अब्दलु सत्तार एधी आणि बबजल्ह्कस एधी – पाककस्तानच ेमहान समाजसेवक 

प्त्येक यशस्वी पुरुर्षाच्या मारे् एक िी असते, असे म्हितात. पि बबजल्ह्कस कधीही एधी 
यािंची सावली धरून राठहली नाही. नतने पतीच्या खािंद्याला खािंदा लावून काम केले.  

अब्दलु सत्तार एधी स्वत: बबजल्ह्कसबाबत म्हितात, “बरिंचसिं काम बबजल्ह्कसच करते. कारि 
प्ामुख्याने जिया आणि मुले हेच र्रीबी आणि अत्याचाराच ेबळी ठरतात. त्यािंना मदतीची 
सवााचधक र्रज असते. अशा लोकािंपयांत बबजल्ह्कस माझ्यापेक्षा जास्त सहजपिे पोहोच ूशकते. एक 
िी म्हिून लोकािंच ेद:ुख, वेदना समजून घेणयाची आणि ते दरू करणयाची सिंवेदना आणि करुिा 
बबजल्ह्कसमध्ये आहे. ती लोकािंच्या समस्या चािंर्ल्ह्या प्कारे समजू शकते आणि त्यािंना मदत करू 
शकते.” 

बबजल्ह्कस नेहमी र्िवेर्ष घालत असे. नतला हवाई सुिंदरी ककिं वा नसा बनायचे होते. नतची आई 
नसा होती म्हिून तीसुद्धा नसा बनली. ती द:ुखी लोकािंना मदत करणयास नहेमी पुढे असे. 
लहानपिी ती जखमी जनावरािंची काळजी घेत असे, मतृ पक्षयािंना दफन करत असे. बबजल्ह्कसला 
मुलीिंना प्सशक्षि देणयात, असहाय जियािंना मदत करणयात आणि कचऱ्यात फेकलेल्ह्या मुलािंना 
आसरा देणयात खपू समाधान समळत असे.   

बऱ्याचदा लोक नको असलेली अपत्ये नाल्ह्यात ककिं वा कचऱ्यात फेकून देत असत. बबजल्ह्कसने 
प्त्येक एधी कें द्राच्या बाहेर पाळणयाची सोय केली. पाळणयाशजेारी एक फलक सलठहलेला असतो, 
“मुलािंचा र्ळा घोटू नका. त्यािंना या पाळणयात ठेवा, जजविंत. एक पाप लपवणयासाठी आिखी एक 
पाप करू नका.” आजवर बबजल्ह्कसने लाखो अनाथ मुलािंच ेसिंर्ोपन केले.  

धन आणि प्ससद्धी या र्ोष्टीिंनी एधी दािंपत्याला भ्रष्ट केले नाही. आजही ते समठादरच्या अरुिं द 
र्ल्ह्लीत एका छोट्याशा घरात राहातात आणि “जसमनीवर राहून आभाळातल्ह्या अल्ह्लाच ेकाया 
करतात.” 


